
ลัดเลาะรอบร้ัวโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

12 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

13 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์แพทย์พ่ีเลี้ยง 

กง.อายุรกรรม+ศูนย์แพทยฯ 

เวลา 13.30 - 16.00 น. 

14 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเครือข่าย Service plan ระดับเขต  

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนฯ/3403 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมโครงการพัฒนามาตรฐาน 

สู่การปฏิบัต ิ 

กลุ่มการพยาบาล /3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

CCU / 3624 

 เวลา 08.00 - 16.00 น.  

15 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3413 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 

IC/3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

16 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  173 วันที่ 12 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องออกก าลังกาย อาคารแฟลต 10 ชั้น 1 
 ทุกวันพุธ    โครงการ Fit For Firm เร่ิมที่คุณ     เวลา 15.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   สอบลูกจ้างชั่วคราว          เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  อาคารอ านวยการฯ  ชั้น 5  

 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ชั้น 9 



ข่าวฝากจากห้องตรวจตา 

      ด้วยห้องตรวจตา กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ

เรื่องการให้บริการตรวจผู้ป่วย ดังนี้ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ทุกวันพฤหัสบดี  

ห้องตรวจตา เปิดรับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัดและผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 

 ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยผิดนัด ผู้ป่วยท่ีแพทย์หรือโรงพยาบาลอ่ืนส่งมา 

 ตรวจ จะได้รับการเลื่อนไปตรวจในวันอ่ืนต่อไป  

        Case consult ที่มี Emergency ให้ส่งวันถัดไป 

เตรียมย้ายไปตึกใหม่ 

      ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะท าการย้ายท่ีท าการปฏิบัติงาน ไปประจ า  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

โดยมีหน่วยงานที่พร้อมจะย้ายแล้ว 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

    1. ตึกศัลยกรรมชาย 3 บน ย้ายวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ไปประจ าอยู่ท่ี 

        ชั้น 6  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4606 และ 4608 

    2. กลุ่มอ านวยการ ย้ายไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ไปประจ าที่ชั้น 8 

    3. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ย้ายไปวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ไปประจ าที่ช้ัน 1 - 3 

                          ส าหรับหน่วยงานอ่ืนที่จะย้าย งานประชาสัมพันธ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

โครงการอิ่มใจด้วยบุญกับสมาชิกจิตอาสา 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมท าบุญตักบาตร ในโครงการอ่ิมใจด้วยบุญ 

กับสมาชิกจิตอาสา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7 โดยมี

ข้าวสารอาหารแห้งจ าหน่ายในราคาย่อมเยา 


